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BEZPIECZEŃSTWO KOMUNIKATY/OGŁOSZENIA

 03.0�., zatrzymano poszukiwanego listem goń-
czym, celem osadzenia w Areszcie Śledczym,

 0�.0�., zatrzymano poszukiwanego listem goń-
czym, celem osadzenia w Areszcie Śledczym,

 0�.0�., na terenie dworca PKP Puszczykowo do-
szło do śmiertelnego potrącenia przez pociąg 24 
letniego mężczyzny,

 10.0�., na parkingu niestrzeżonym przy ul. Kra-
szewskiego 11 uszkodzono Volkswagena Passata 
– straty 3000 zł,

 w dniach 0�.0�–11.0�. z terenu przebu-
dowy ulicy Poznańskiej dokonano kradzieży 62 
szt. oporników betonowych oraz 2 szt. słupków 
ostrzegawczych – straty 900 zł,

 w nocy z 2�.0�./2�.0�. z ulicy C. Ratajskie-
go skradziono samochód marki Volkswagen Polo 
wartości 30.000 zł,

 2�.0�. około godz. 2:00, po pościgu, zatrzymany 
został na gorącym uczynku kierowania pod wpływem 
alkoholu, mieszkaniec Puszczykowa. Badanie na za-
wartość alkoholu wykazało 0,60 mg/l. W przeciągu 48 

Kronika policyjna 1.06. – 19.07.
godz., zgodnie z trybem przyśpieszonym, mężczyzna 
został osądzony w Sądzie Rejonowym w Poznaniu, tra-
cąc między innymi na dłuższy czas prawo jazdy.,

 0�.0�., mieszkańcowi Puszczykowa, podczas 
zakupów w sklepie spożywczym, skradziono port-
fel wraz z dokumentami – straty 120 zł,

 0�.0�. – 0�.0�. przy ul. Wczasowej dokona-
no włamania do domu. Łupem złodziei padły wy-
roby ze złota wartości 62.000 zł.

Od 1 czerwca do 19 lipca, przeprowadzono 153 in-
terwencje, nałożono 22 mandaty karne, w tym 4 man-
daty za spożywanie alkoholu w miejscach publicznych. 
O sankcjach karnych za to wykroczenie ukazał się arty-
kuł w poprzednim numerze Echa Puszczykowa.

Jak zapewne mieszkańcy zauważyli, dwukrotnie na 
terenie miasta prowadzone były działania w ramach pro-
gramu prewencyjnego „Bezpieczne Miasta”. Odbywały 
się one przy wsparciu Komendy Miejskiej Policji w Pozna-
niu (funkcjonariusze Ruchu Drogowego i wywiadowcy) 
oraz Komendy Wojewódzkiej Policji w Poznaniu (odziały 
prewencji). Działania te będą kontynuowane na terenie 
naszego miasta.  aspirant sztabowy Grzegorz Nawrocki

– podjęto 75 interwencji,
– wylegitymowano 27 osób,
– nałożono 7 mandatów karnych, na kwotę 700 złotych,
– udzielono 55 pouczeń,
– przeprowadzono 2 kontrole fotoradarowe (ul. Stu-

dzienna, ul. Dworcowa),
– podjęto 6 interwencji dotyczących zwierząt: 3 psy 

przekazano do przytuliska w „Eko-Rondo”, 1 sarnę 
przekazano służbom WPN-u, 2 koty przekazano do 
schroniska, kunę przekazano służbom weterynaryj-
nym (podejrzenie o wściekliznę),

– w jednym przypadku skontrolowano warunki bytowe psa,
–  w ramach sukcesywnych kontroli posesji pod kątem 

właściwej numeracji, sprawdzono stan na ulicach: 
Jarosławska, Żwirowa, Makowa, Chabrowa,

–  usunięto na koszt właścicieli 3 wraki pojazdów,
– pobrano jedną opłatę targową,

W związku z nowelizacją ustawy „Prawo o ruchu drogowym”, zwiększającą uprawnienia Straży Miejskiej w za-
kresie używania urządzeń samoczynnie rejestrujących naruszenia przepisów ruchu drogowego, uprzejmie informu-
jemy iż od 24 lipca 2007 r. zostanie wznowiona kontrola fotoradarowa na terenie Puszczykowa.  Wojciech Grabosz

Fotoradar ponownie na ulicach Puszczykowa

Telefony alarmowe
Policja w Puszczykowie

Komisariat 061 8133 193
Sytuacje wymagające natychmiastowej interwencji

0 602 430 098

Telefon dyżurny Straży Miejskiej
0 692 458 534

Działania Straży Miejskiej od 15.06.–15.07.
– zabezpieczono imprezę masową,
– zabezpieczono wycinkę drzew,
– zabezpieczono awarie w 10 miejscach,
– 21 razy udzielono asysty i pomocy w realizacji spraw 

innych referatów urzędu i biura Rady Miasta,
– pięciokrotnie konwojowano dokumenty i inne,
– 20 razy skontrolowano miejsca zbierania się wody po 

opadach, przekazując dyspozycje właściwym służbom,
– 12 razy przeprowadzono kontrole pod kątem posia-

dania umów na wywóz śmieci,
– wielokrotnie przeprowadzono kontrole w rejonie sklepu 

z alkoholem, pod kątem osób spożywających alkohol,
– monitorowano miejsca, do których często „podrzu-

cane” są śmieci,
– przeprowadzono kilka służb z policją oraz strażą parku,
– przeprowadzono 7 kontroli podatkowych z udzia-

łem strażnika.  sporządził: R. Raczyński

W nocy z 11 na 12 lipca br. po raz kolejny doszło do 
dewastacji wiaty przystanku autobusowego przy ulicy Nad-
warciańskiej / Niwka Stara. Wandale powybijali szyby. 

Po zgłoszeniu, natychmiast przystąpiono  do  upo-
rządkowania terenu. Niestety, w miejscu tym akty 
wandalizmu ciągle się powtarzają. W nocy z 17 na 
18 lipca, wiata ponownie została pozbawiona szyb. 

Zdemolowany przystanek
Ciśnie się zatem na usta pytanie, czy zasadnym jest 
nieustanne montowanie nowych szyb, czy raczej  na-
leżałoby zlikwidować wiatę, którą tak upodobali sobie 
wandale.  Mimo intensywnych działań prowadzonych 
przez służby porządkowe akty wandalizmu wciąż się 
powtarzają. Miasto przystępuje do opracowania pla-
nu zapobiegawczego.   Alicja Marciniak


